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~an tediyı:.t makbul değildi~ 

lJmum 

ÇARŞAMBA 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 

l\'1 Üte a h h it ve Tüccarların Mesleki 

Haziran 1938 

IDAREHANI:'. 
Yoğurtcu han: 1 ci kat 

No. 3 ve .ı 

Galata, Perşerube panrı 

İLAN ŞARTLARI 
İtfarehanemizde görüşülür 

l'elgr.: ist. MÜNAKASA 
Telefon : 4M42 

Posta kutusu N. 1261 

Organıd r 
eu gün Han olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

Cinai Şekli Muhm. bed~ Teminat - -Mütacaat yeri Gün ---
~ ) Münakasaıar 

-J.!ışaat, Ta:rnirat, Nafia_işJeri, fvfalzeme, Harita 

Jandarma karakolunun tamiri 
lia\fuz tamiri 
Yatı Kavnk köyünde ynp. köy konağı inş 
A.kçaalan n " 
p " " " 1•arlı Belen ,, n " " 

t.4arınara gölü ta!!'ıiiyc kanalı hafriyalı ıle seıide ;nş 
(şart. SO L) 

ICarnyak.ut köyünde yap. ahşap göçmen evleri inş. 
8 çift ve S tek 

Yoz.gad vil. yap. kirgir göçmen evleri in~. : ıo çift 
33 tek 

Kavalı: köyünde yap. köy konağ'ı inş. 
f>r1\isgebi 
"'1: n " " " n 

Uo1cular ., ., n ,, ,, 

1'. B. M. M. Sarayı ile teferruatının ve Başvt>kii 1 el· 
le Hariciye Vekaleti binıılarının irışnsıııa ait haf· 
riyat ve imin işleri (şut. 6,50 L) 

A.danada elektrık fabrikası civarındaki arsa üzerin· 
de yap. itletme binası ile teferruatında bulunan 
garaj ve depo inş. (şart. lSO kr) 

Yatılı okul inş. (teınd) 

aç. eks. 1000 
paz. 2SO ~ 

2032 :!3 
2032 23 
2032 23 

kapalıı.. lJ15313 33 

aç. eks. 6235 04 

kapalı ı. 28317 26 

2032 23 
2032 23 
2032 23 

kapalı z. 1298SO -

• 29246 28 

,, 16075 21 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari ahit, Hastane Lev. 

hiç ve hbbi malz.eme aç. eks. 3000-790 -

__ Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve maJzemtsi) 

F.lektrik motörü ve montajı (şart. S L) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır ~· 

Muhtelıf eb'atta bayrak: 1400 ad. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

1'iitün, içki, levazım v.a. mevacdı inhisırıyenin nak

li: 300 t. 

Deniz suyu ııakli ( 1 11enc müd.) 

Mahrukat, Benzin, Makine yagJarı :!...:_:>.· 

Çaın odunu: 2SO t. 
Odun: 30 t. 

~üteferrik 

Otomobil ve araba plalta~ı imalı: 4ü0 ad. 
Laına demiri: :.!.5 t. 

. Erz~k. Zahire, Et, Sebze v. s. - --
Saman 

Pirinç, un, sebze ve yağ 
Erzak, et \ıe sebze: 34 kalem 
Sadeyağ: 11 t. 
Ekınek (Ank. cezaevi için) 

,, 462860 k. 
Sadcya~: 50 t. (şart. 3 L) 

b) Müzayedeler 

t.4uUer marka büyülı: kasa 

E'.lektrik ampulu 

kapalı z. 28316 -

kapalı 2. 7400 -

aç. elcs. 5000 

n 

eç. eks. 
,, 

ııç. eks. 

" 3375 -

nç. cks. 

n 

kapalı z. 9400 -
kaı;alı z. 

" 43971 70 

" k. 1 15 

aç. art. 

,, l'.llO -

! 1 §- E!±Sh su 

152 42 
152 42 
15~ 42 

47209 40 

152 4} 
IS? 42 
152 42 

7742 50 

2200 

1205 64 

2126 -

S55 -

350 

71 11 

253 13 

70S -
2246 94 
3297 88 
4125 - -

Daha fazla malumat ve ilanların 

Kars Jandarmn Komut 
Diyarbakır Urayı 
Yalı Kavak Muhtarlığı 
Akçııalnn ,, 
Pınarlı Belen Köyfı Muht. 
Nııfın Vekaleti Sular Müd. 

Yozgad iskan Müd. 

" 
Yalı Kavak Muhtarlığı 
Müııgebi ,, 
Mumcular ,, 
Tiirkiyc Büyük Millet Mec· 

(isi inşaat Kom. 

6 6-38 
6-6 38 

lS-6-38 
1 "-6-38 
lS-6-38 

1-7-38 

11-6-38 

1 ı ·6·38 

IS-6-38 
15·6·38 
15-6-38 
17-6-38 

Adana Su işleri 6 cı Şube 17-6-38 
Mühendisli~i 

Muğla-Turgut Nahiye Yat. 17-6-38 
Ok lnş. Korı. Raşkan. 

Samsun Vi layeh 

Kılis Beledıyesi 

D. D. yolları H. paşa 

Samsun inhisar. Başmud. 

ltı t. Defterdarlı~ı 

Kars Vilayeti 
Akçadağ Kurı Oir. 

Oıyubakır Urayı 

Nafıa Vekaleti 

Malatya ŞarhaylıA-ı 
Akçadağ' Kurs Dir. 
Kare Viliiyetı 

Siirt Ask . SAK 
Ank. Cezaevı Dir. 
lst. C. Müddeiumum. 
Kırklareli Tümeni SAK 

2-6 38 

20-6-38 

16-6-38 

10 6 38 

15·6-38 

8-6-38 
13-6-38 

6-6-38 
16-7-38 

8-6-38 
13-6-38 
8-6-38 

13-6-38 
ıı-6 -38 

16-6-38 
17 6-38 

Beyoğlu 4 <Ü Sulh Mahk. 4-6·38 
Gıılatn Muradiye Han 

lst. Giimrükleri Başmüd. 6-6-38 

tam metni • • 
çın 

ır:.t:fen iç sayifelere ınüracaat: ediniz 

Saat 

14 
ıs -

15 -

10 -

10 -

13 
il -

15 -

10 -

15 -

16 

ıs -

15 

ıs 

9 

14 
11 

14 
9 

lS -
10 
15 -
ıs 

16 -

14 

13 -

İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve alzemesi- Harita 

Akçaalan Muhtarhğından: 

Bodrum İlçesine bağlı Akçaalan köyünde yapılacak 
Köy konağı 2032 lirn l3 kuruş keşif bedelli eksiltmeye 
15.6.938 tarihine musadif çarşamba günü öğleden sonra 
Köy İhtiyar Heyeti tarafından yapılacak eksiltmeye gire
bilmek için yüı.de 7 ,5 teminat akçesi olarak 15Z lir 42 

, kur1;1şluk banka makbuzu veya mektubunu ibraz edecek
lerdir. İstak1ilerin bu gibi işi yaptıklarına ve yapacakla· 
rına dair Nafıa Müdurlfığünden alınmış ehliyet gösterme
leri lazımdır. 

Keşif ve projeler Bodrum Köy Bürosundan veyn aid 
olduğu köyden temin cdılir. 

• 

Pınarlı Belen Köyü Muhtarlıgından: 

, Bodrum kazasın bağlı Pınarlı Belen köyünde yııpıla
cak 2032 lira 23 kuruş bedeli keşifli köy konağı eksilt· 
miye çıkarılmıştır . 

Eksiltme 15 6.938 gün\emecine raslıyan çarşambd günü 
öğleden sonra Pınarlı Belen köyli ihtiyar heyeti tar ıfın
dan yapılacaktır. 

ı:ksiltmeyc gircbılmek için leıninat akçesi olarak yüıde 
7,5 tan 152 lira kırK ıki kuruşluk banka mektubu veya 
makbuzunu ibraz edeceklerdir f ı;tekliierin bu gibi işleri 
yaptık! nua ve yap:ıcakh an d ir naf11 müdürlüğünden 
alınmış ehliyetname göstermeleri lazımdır. 

Keşif evrakı ve projeler Bodrum Köy Bürosundan veya 
aid olduğu köyden temin edilir. 

----
Yozgad iskan Müdürlüğünden : 

Akdağ Madeni imzasının Karayakut köyünde l<ereste· 
si İskandan verilmek suretile 8 çıft, 5 tek ahşap göçmen 
evleri inşaatı aleni mün kasa usulile 15 gün müddetle 
aşağıdaki şartlar dairesinde eksiltmeye konulmuştur. 

Bu evlerin keşif bedeli kereste ile kapı pencere işçi· 
liğinden maadn bilüınuın malzeme ve işçilik müteahhıde 
aid olmak üzere tek evlerin adedi 340 lira, çift ev terin 
beheri 566 lira 88 kuruş olmak üzere 6235 lira 4 kuruştur. 

Talip olanların yüzde ye i buçuk teminatlarile bu gi
bi inşaatları yaptıklarına d'.lir sertifika, Ticaret oda ı ve
sikalarını hamilen ihale günii olan t 1.6.938 cumarle i gü
nü saat 10 da İskan Müdurliiğünde teşekkül edecek ko
misyona müracaat etmeleri ve proje ve şartname gibi 
evrakt görmek istiyenlerin de hergün İskan Müdüflüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

Adana Su İşleri 6 ncı Şube Mi\hcndisliğinden: 

Eksiltmeye konulan iş: Adanada elektrik fabrikası cı 
varındaki .arsa üzerinde yapılacak ;şletme binası ile te· 
ferruatından bulunan gdraj ve depo kapalı zarf usuliyle 
eksiltmiye konulmuştur. 

f şbu üç binanın kt.şif bedeli mecmuu 29246 lira 28 lrn
ruştur. 

Eksiltme 938 senesi hazira'lı'l 17 inci cum 1 günü saat 
15 te Adana su iş!eri f) ıncı şube mühendisliği bio1sıod 
toplanacak ihale komisyonu tarafından yapılac ktır. 

Eksiltmeye girebilmek için 2200 lira muvakkat teminat 
vermek ve ticaret odasında kavıtlı oldu tuna dair vesika 
ibraz. etmek ve 20 bin liralık bin inşaatı y.ıptığmn natık 
nafıa vekaleti yapı işleri rniiteahhitlik vesikasım göster-

mek meşruttur 
lsteklil;r bu işe ait eksiltme şartnamesi. mukavele pro· 

jesi, nafrn işleri genel şartname 1 hususi ve fenni artna
meleri keşıf cetveli ve projeleri 150 kuruş bedel muka
bilinde su işleri 6 ncı şube mühenrfi:>liğinden alabilirler 

Müsgebi Muhtarlığından: 

Bodrum ilçes ne bağla Miisgebi köyünde ydpılacak koy 
konagı 2032 lira 23 kuruş keşif bedelli eksiltmiye 15 
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haziran 938 tarihine musadif çarşamba günü öğleden son· 
ra köy ihtiyar heyeti tarafmdan yapılacaktır. Ekıiltmiye 
girebilmek için yüzde 7,5 teminat akçesi olarak 152 lira 
42 kuruşluk banka makbuzu veya mektubu ibraz edecek· 
!erdir. İsteklilerin bu gibi işi yaptıklarına ve yapacakla· 
rına dair nafıa müdürlüğünden alınmış ehliyet gösterme· 
leri lazımdır. 

Keşif ye projeler Bodrum köy Bürosundan veya aid 
olduğu köyden temin edilir. 

Yala Kavak Muhtarlığından: 

Bodrum İlçesine bağlı Yalı Kavak köyünde yapılacak Köy ko 
nağı 2032 lira 23 kuruş keşif bedelli eksiltmeye 15.6.938 gününe 
muudif çarşamba günü ötleden ıonra Köy ihtiyar Heyeti tara· 
fından yapılacaktır. Ekıiltmeye girebilmek için yüzde 7,5 temi· 
nat akçesi olarak 152 lira 42 kuruşluk banka makbuzu veya mek· 
tubunu ibraı edeceklerdir. İsteklilerin bu iİbi işi yaptıklarına 
ve yapacaklarına dair Nafıa Müdürlüğünden alanmış ehliyet fÖı· 

termeleri lazımdır. 
Ketif veya projeler Bodrum Köy Bürosundan veya aid oldıı· 

ğu köyden temin edilir. 

Kayseri Nafıa Müdürlüğünden: 

Hisarcıkta mevct mektebin tamiratı ile çatısının ah
şap ve üzeri galvanizli saçla örtülmesi ve mevcut mek· 
tebia yanına yeniden 3 dershane ilavesi keşif şartname 
ve projesine tevfikan 3290 lira 40 kuruş üzerinden mü· 
nakasaya çıkarılmıştır. Bu işi yapmağa talip olanların 

evrakı keşfiyesini görmek üzere heri'Ün vilayet maiyet 
memurluğuna ve münakasaya iştirak edeceklerin 8.6.38 
saat 3 de Hisarcık ihtiyar heyetine müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

Manin Vilayeti Daimi Encümeninden: 
824 lira 18 kuru't bedeli ketifli Etme•Takmak yolunun 3+983 

üncü kilometresindeki aht•P tahliyeli demir köprünün ahtap tab· 
liye1i ile yaahk kirişlerinin değittirilmui ve fOHye kum nakli 
itine tem.lit edilen ekıiltme müddeti içinde dahi talip çıkmadı· 

tından talip zuhurunda 16.6.3S tarihine kadar bir ay içinde pa
zarlık ıuretile muamelesi tamamlanacaktır. Talipler herıün dai· 
mi encümen kalemine müracaatları ilin oluaur. 

Diyarbakır Uray ı Başkanlığıodan: 

250 lira bedeli keşifli elektrik barajile kanalı arasın· 
daki kanal durumunda ve havuzda yapılacak tathirat vo 
tamirat 13.5.938 tarihinden itibaren 23 gün müddetle ek· 
siltmeye konulmuştur. 6 haziran 938 pazartesi günü saat 
t5 te Belediye Encümeninde ihalesi icra edilecektir. 

Talip olanların teminatı muvakkata akçasile birlikte 
mezkur gün ve saatte Belediye Encümenine müracaatları 
ve .şartnameyi görmek isteyenlerin muhasebe kalemine 
müracaatları ilan olunur. 

Kan ilçe J. K. Lığından: 

938 mali ıeneıi zarfında Kars jandarma birliği için Velidikars 
köyünde inşa edilecek olan jandarma numune karakolunun ke
tif ve planınına göre verilecek 1000 liralık tahsisat dahilinde in
,aatı 17.5.930 tarihinden itibaren 10 gün müddetle açık eksiltme· 
meye konulmuştur. 

isteklilerin ke,if ve plinları iÖrmek ve feriti anlamak üzere 
yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçesi hamilen ihale günü 
tayin edilen 6.6.938 günü aaat 14 de Kara jandarma dairesinde 
müteşekkil komi1Vona müracaatları bilit olunur. 

Yozgad İıkin Münürlüğünden : 

Yozıad Villyeti Merkezine kerestesi lıkind•n verilmek su
retile on çift otuz üç tek ki cem''ln elli üç kirgir göçmen evleri 
inşaatı kapalı zarf usulile on beş gün müddetle aıatıdaki şartlar 
dairesinde eksiltmeye konulmuştur. 

Bu evlerin keşif bedeli kereste ile kapı pencere işçiliğinden 

maada bilümum malzeme ve işçiliği müteahhide aid olmak üzere 
tek evlerin adedi 555 lira 82 kuruş ve çift evlerin adedı 964 lira 
52 kuruş olmak üzere 28317 lira 21) kuruştur. 

Talib olanların yüzde yedi buçuk teminat, teklif • mektubları 
bu gibi inşaatları yaptıklarına dair ıertifika ve Ticaret Oduı 
vesikalarını usulü daireainde kapalı zarflarla ihale ıünü olan 
l ı.6.938 cumarteai günü aaat onda iıkin müdürlüğünde tetekkül 
edecek komiıyona tevdi etmeleri. 

Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş: Marmara gölü tağdiye kanalı 
hafriyatı ile ıedde inşaatı keşif bedeli 1, t l5,3 l 3 lira 33 
kuruştur. 

Eksiltme 1 temmuz 938 tarihine raslıyan cuma gunu 
saat 15 te n~fıa vekaleti sular umum müdürlüğü su ek· 
siltme komisyon4 odasında kapalı zarf usuliyle yapılacak· 
hr. 

istekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayın· 
dJrlık işleri genel şartnamesi ve projeleri 50 lira muka· 
bilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 47209 lira 40 
kur.uşluk muvakkat teminat vermesi ve 200 bin liralık 
Nafıa şu işlerini veya mümasil inşaatı taahhüd edip mu· 
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vaff akiyetle bitirdiğine ve b• kabil işleri başarmakta ka· 
biliyeti olduğuna dair nafıa vekaletinden alınmış müteah· 
hidlik vesikaıı ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektub1arı· 
nı yukarıda yazıla saatten bir saat evveline kadar 
sular umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Mumcular Muhtarlığından: 
Bodrum kazasına bağlı Mumcular köyünde yapılac~k 2032 li· 

ra 23 kurut bedeli keşifli Köy konağı intaah eksiltmeye çıkarıl 
mıtbr. 

Eksiltme 15.6.938 günlemecine ruhyan çarşamba günü uat 
13 te Mumcular Köyü odasında İhtiyar Heyeti tarafından yapı
lacaktır. 

Eksiltmeye iirebilmek için yüzde 7,5 teminat akçeıi olan 152 
lira 42 kuru4luk banka mektubu veya makbuzu ibraz edilecektir. 

iıtelclilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair Nafıa Direktörlü~ 
iünden alınmıt ehliyetname göştermeleri llb:ımdır. 

Ketif evrakı ve projeler Bodrum kazası Köy Bodrum kau11 
Köy Büroıundan veya köyümüz muhtarlığına müracaatla ıö· 

riilebilir. 

Türkiye Hüyük l\1illet Mer.li~i İnşaat Komisyonu Heisliğinden: 

11. 1 .937 tarihli ve 3090 numaralı kanun mucibince ya-
' pılacak T. B. M. M. SarayiJe teferrüatının ve Başvelıcaletle 

Hariciye vekaleti binasının in~asına aid hafriyat ve im la iş
leri eksiltmeye çıkarılmı~tır. 

Keşif bedeli 129850 liradır. 
Eksiltme 17.6.938 cuma günii saat l t de T.B.M.M. İnşa

at Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7742.50 lirahk 

muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 
Müteahhidin bizzat yüks.ek mühendi olması \eya bir 

yüksek mühendi-;İn me'iuliyeti altında bn taahhütle girişmesi 

ve bir kalemde t.30 Lin liralık bir taahhlid işim muvaffaki
yetle itmam etmiş htjlundıığuna dair \f'Saik ibrnı etme!'.'i 
şarttır. 

Umumi ve fenni ~artnaıneler, ke~if ile planlar ve hesap 
cetveli 6,50 lira mukabilinde T.B.M.~1. lnşuat Komisyoııun
dan alınabilir. 

.Muğla-Turgud .Nahiyesi Yatılı Okul Jnşaat Komisyonu 
Başkanlığından: 

İst~kliıı;i çıkmamış olan nahiyeınizin 16075 lira 2S kıırıış 
keı;;if bedelli yatılı okul in:;ıaatı yeniden kapalı zaı f usulilc 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat parası 1205 lira 64 kuruştur. 
Eksiltme l 7.6.93B cuma güııii saat 16 <la l...eyne köyünde 

inşaat Komisyonunda ynpılacakhr. 
Eksiltmeye iştirak edebilmek için Nafıa vekaletinden 

alınmış müteahhidlik ve vilayet nafıa müdürliiğiinden alın· 

mış ehliyet vesikası gö::ıterilıne::;İ ve teklif mektuh!arının ek
siltme saatinden hir saat evvel komi yonda verilmi~ olması 

lazımdır. 
Proj~, fenni şartname ve keşif evraklarını gi)rınek ve 

daha fozJa bilgi ediamek istiyenler hergiin kom İS} ona mü
racaat edebilirler. 

• • • 
1938 İzmir Fuarında yap. İnhi1arlar pavyonun inoaatı. Bak: 

İnhiuırlar U. Müd. ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Samsun Vilayet Makamından : 

Samsun Memleket haıtaneai için 3000 lira ve Zühreviye haı;· 
tanesi için 790 lira muhammen bedeli ilaç ve tıbbi malzeme sa· 
tın alınacaktır. 

İlaç ve tıbbi malzemenin liste ve şartnameleri vilayet daimi 
encümen kaleminde ve İstanbul vilayeti Sıhhat Müdürlüğündedir. 

İhale 2 Haziran 938 tarihine rasthyan perşembe günü saııt 15 
le vilayet daimi encümeninde açık e\ı:siltme \lsuliyle yapılacaktır. 

Memleket ha.tanesi ilaç tıbbi malzemesinin muvakkat temi· 
natı 225 lira, Zühreviye hastanesine- ıaid iliç ve tıbbi malzeme1i· 
nin muvakkat teminatı 59 lira 25 kuruştur. 

iliçlarm ihaleleri ayrı ayrı yapılacağından fialların da ayrı 
ayrı teklif edilmesi lazımdır. 

Ekıiltme girf"bileceklerin teminat mektup veya makbu:lariyle 
birlikte cari sene içinde Ticaret Oda1ında kayıtla bulunduklarına 

dair vesika ibrazı şarttır. 
Ekıiltme ve ihale 2490 aayıh kanunun hükümlerine g-öıedir. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Kilis Belediye Reisliğinden : 
Kiliste Belediyeye ait elektrik santralına konacak ikin· 

ci motörün mubayaası ve montajı kapalı zarf usulile ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

Mubayaa, montaj ve teferrüatınm bedeli 28336 liradır. 
Muvakkat teminat 2126 liradır. 
Motör ve teferrüatına aid plan, keşif ve şartnameler 

5 lira mukabilinde Belediyece istiyenlerin adreslerine 
gönderilir. 

Eksiltme ve ihale 20 haziran 938 pazartesi günü saat 
t 6 da Belediye binasında Belediye Encümeni huzurunda 
yapılacaktır. 

Haziran 1938 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v ~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdareıioderı 

Muhammen bedeli 7400 lira olan 1400 aded muhtelif eb'adda 
Türk bayrağı 16.6.938 perşembe günü uat 15 te Haydarpaşad• 
gar binuı içindeki Satınalma Komisyonu tarafından kapalı :ıarf 
uaulile satın ahnacakhr. , 

Bu İfe ıirmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve ~ 
liralık muvakkat teminat ve Resmi Gazetenin l.7.937 T. ve ~ 
numaralı nüııbuında intitar eden talimatıaame dairesinde ahnıtılf 
ehliyet vesikalarını muhtni teklif zarflarını eksiltme günü sıı•1 

on dörde kadar komiıyon Raislij'ine vermeleri lazımdır. 
Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki ı<o· 

miıyon tarafından parasız olarak dağ'mlmaktadır. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Samsan İnhisarlar Müdürlüğünden: 

İstanbuldan gelip şartnamesine bağlı ced•elde isinıJer•ı 
yazılı inhisarlar idaresine gönderilecek tahminen 30()000 
kilo raddesindeki mamul tütün içki levazım vesair ıPe· 
vaddı inhisariyenin 5 bin liralık muhammen ücreti osl<" 
liyesi 20.5.938 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık 
münakasaya konulmuştur. İsteklilerin 10.6.938 taYihine 
müsadif cuma günü Si:ıat 15 te 350 liralık teminatlariyle 
bir!ikte Başmüdüriyette müteşekkil komisyona müracaaat 
etmeleri ve parasız şartnamelerini satış şubesinden iste· 
meleri ilan olunur. 

İstanbul Defterdarlığından : 

k 
. • 1 

Balıkhane müzayedesine getirilen balıkların yı anması ıçın 

haziran 938 den 1 mayıs 939 tarihine kadar hergün Sarayburrııl 
açıklarından Hiari 5 azami IO ton miktarında temiz deniz suYıl 

38 ·b· d · 'b J5 • ~ddetle getirilemeııi 1 haziran 9 tarı ın en ıtı aren gun mu 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bir aylak aabık ücret bedeH 79 liradır. 
Muvakkat teminat 71 lira 11 kuruttur . 
İhale 15 haziran 938 çarşamba günü saat 14 de Bahkhanede 

Av Vergileri Müdüriyetindeki Komiıyonda yapılacaktır. . . 
Şartnameyi görmt"k isteyenlerin hergün ve müzayedeye ıştır•" 

etmek üzere ihale günü mezkür Müdiriyete müracaatları. 

Mahrukat Benzin-Makine yağian v. s. 

• * • 
Odun gaz ve mete kömürü alınacaktır. Bak: erzak sütund• 

Sinop Memleket Hast. Baştabibliği ilanına. 

Müteferrik 

İzmir Belediyesinden : 

938 model ve karoseri hasta nakline mahıuı ve fenni prtns; 
mesinde yazılı evsafı haiz olmak üıere ntın alınacak bir ade. 
otomobil başk1tiblikte mali ve fenni şartnamesi veçhile açık el<. 
ıiltmeye konmuftur. Bedeli muhammen 2100 lira olup ih3l~'

1 

• ·ı · k k · t· \ 157 tır• 14.6.938 salı günü saat lb dadır. ştıra e~me .. ıs ıyen ~r aat· 
50 kuruşluk muvakkat teminat mektubu ıle aoylenen iUn ve 1 

te Encüm.:ne ielmeleri. 

Diyarbakır Urayı Başkanlığandan: 

200 otomobil ve 200 araha plakasının imali işi 13 111
9

' 

yıs 938 tarihinden itibaren 23 gün müddetle açık eksil~~ 
meye konulmuştur. İhale 6 haziran 938 pazartesi gü~ıı 
saat on dörtte belediye encümeninde yapılacaktır. Tal~P 
olanların k ınuni teminat a!:tçesiyle birlikte mezkur guı> 
ve saatte belediye encümenine müracaatları ve şartnll' 
meyi görmek istiyenlerin muhasebe kalemine müracaat .. 

ları ilan olunur. 

Nafıa V "kiletinden : 

16 Temmuz. 938 cumartui ırünü 1aat l 1 de Ankarada Nafı• 
. d '•' Veklleti binaıunda Malzeme Eksıltme Komi y?nu o~aam a ~ent ~ 

3375 lira muhammen bedelli Hayclarpatada Sıf teslım tartıyle 
ton lama demirinin aoık eksiltmui yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 253.13 liradır. · 
f ·· ı A k d Nafıa Vekalet• Eksiltme şartnamesi ve te errual n ara a 

Malzeme Müdürlütüaden parasız olarak alınabilir. 

Erzak, Zahire. Et ve Sebze: 

Çorum Vilayet C. Müddeiumumiliğinden: 

Çorum cezaevi mevkuf ve mahkumları için 1 haziran g38 
tarihinden 31 mayıs 939 tarihine kadar bir yıllık ekmek ah~;. 
caktır. Bu ekmeğin yan birinci ve yarı11 üçüncü nevi fabr• " 
unundan yapılması muktazidir. Bir yılda en az 120 bin en ç.o 1 
110 bin kilo alınacaktır. Beher 1' ilosunun muhammen becleh 

kuruş 50 untir.ıdir. 



~iran 1938 

~Bu İfe ait tartnameyi herkeı tatil günlerinden hariç hergüa 
ru._ cuaevi direktörlütiladen paruıs olarak alıp okuyabilirler 

IS Ekıiltme 9 hazıraa 938 tarihiae raatlayan per4embe günü 1aat 
~ tı Çorum C. MGddeiumumHti odaaında toplanacak komiayon 

1
11~11'uile ve Adliye Vekaletinin emrü mez.•ıniyetleri üzerine iha
tıı . 

•cra kılınacaktır. 
Ekıiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
tı!u\rakkat teminat miktarı 787 lira 50 kuruttur. 

~ 8~ ~fe aid teklif mektubları 9.6.938 tarihine muaadif pertem· 
\o Rllnu 1aat 14 e kadar Çorum C. Müddeiumumiliği oda11nda 
~ Plan•cak komiıyon reiıliğine verilecektir. Bu ıaata kadar ye· 
a''lrt.tk Üzere iadeli teahhüdlü mektup şeklia<ie de gönderilebilir. 

11 1te aid bütün maaraflar müteahhide aiddir. 

Sinop Memleket Haıtaneai Ba,tabiblitioden: 

Erzakın cinıi 

Haa ekmek 
Sade yat 
Pirinç 
Mercimek 
Kuru beyaz fuulye 
Patates 
Sojan 
Salça 
Zeytinyat 
Haa un 
Şehriye 

Makarna 
Kesme şeker 
Çekirdekıiı kuru üzüm 
Erkek koyua eti 
Süt 
Yoğurt 

Sabun 

Mıktarı 

8500 
500 

2000 
200 
300 
700 
600 
50 
!'>() 

150 
150 
200 
500 
100 

5000 
2000 
2000 
200 

Gazyatı teneke 40 
Odun 200000 
Odun kömürü 200 

't ~trnleket hastahanesinin haziran 938 den mayıs 939 gayesi· 
~~•dar bir yıllık erzak ihtiyaç mıktar ve cinsleri ile beraber 
>t~ı''~Ya çıkarılmıthr. Talip olanların ve şeraiti öğrenmek iste
t\t ttın ihale günü olan 11.6.38 cumartesi günü ıaat 12 ye ka · 
'd•poz.ito akçalarile birlikte vilayet encümenine müracaatluı 

0hıQur. 

~' Balıkesir Askeri Sahnalmıt Komisyonundan: 
'lce:ı: Birlikleri için 10 bin k. taze kabak ile 200 k. taze ıoğan ek. 
\i tye konnıuftur. İhalesi 13.6.938 iÜnü ı. 10 da Balıkesir aı
\ '-hnalma komisyonunda yap~lacaktır. Mu~akkat teminatı 

tın 22,5 lira ve ıoğarıın 4,5 lıradır. 
' \' • Suaıt1rlıktaki birlik hayvanları için 200.000 kilo kuru ot 

~:lı :tarfla elnillmeye konmuttur. İhalesi 13.6 938 paıarteıi 
\~••at 16 da Balıkesir aakeri utınalma komiıyonuoda yapı· 
~,~tır. Muvakkat teminatı 413 liradır. Şartnam(; komiıyonda 

Q iÖrülebilir. 

A. Adapazarı Memleket Hastanesi Bathekimlirinden : 

~d._ d'P•ıarı Memleket hastanesiain 939 mali yılı may11 ıonuna 
~ lt~fiyacı olan tahminen 3000 kilo ekmek, 1380 kilo koyun 
~._. kilo ıüt ve 650 kilo yoturt ile 376 lira 15 kurut mu
~1 eıı bedeli erzak ve 109 lira 25 kuru' keza muhammen be· 
~~~teferrik mevad ayrı ayrı •çık eksiltmeye konmuştur. 
~ •ıltnıe 2.6.930 perşembe ıünü saat 17 de hutanedt' yapı
~ tır. 

\~•il~nıeye rirmek için muhammen kıymetl~rin yüzde yedi 
llııbetinde pey akçesi yatırmak lazımdır. 

Malatya Şarbaylığmdan: 

dQelediye tanzifat hayvanlarının bir haziran 938 tari
~ll 3 ı mayıs 939 tarihine kadar bir senelik zaman. 

~.t9tıkur tariha kadar bir senelik arpa istihkaklarının 
\ 38 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksilti: konulduğu ve 8 haziran 938 çarşamba günü saat 

i ~ ihalenin Belediye dairesinde icra edileceği ve şe
t Ususıyeyi anlam ak isteyenlerin Belediye muhasebe· 
l'tıüracaatları ilan olunur. 

\ 
Aııkarn t>zaevi J>iıekıörlıiğiinrlcn: 

~kara cezaevinin haziran 938 iptidasından mayıs 9J9 
~a kadar bir senelik 1htiya...:ı olan beheri 960 gram iti· 
; artnamesindc yazılı şartlar dahilinde bir'..nci nevi ek

ij l gün ıntiddetle ve kapalı zarf u ulıle munakas:ıya çı
lllıışt.r. 
baıc 21 haziran 938 tarihine ra~tlayan ::ialı günü saat 

l\nkara Cumhuriyet Müddeiumumiliğindc toplanan ko
olld l t a yapılacaktır. 

( ~tıekliler muhammen bedelin yiizde 7,5 u olan 2246 ıira 
~kt~:ı:luk muvakkat teminat verı!ceklerdir. . 
U ıltınedcn mütevellid rusum, tekfdif ve damga re~mı 

• b~tetieri ve indelhace ekmeğin tahlil iicrel masrafı ve· 
11cthnle masraf ıniiteahhid~ aiddir. 

1 İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
1 ~llbuı çeza ve tevkif evleri için 31 .5.939 akşamına ka
f 11 l'n. alınal'ak 462860 kiJo ikinci nevi ekmek kapat~ 

g·llhlc eksiltmeye konulmuştur. İstcldiler şartnameyı 
l(litılerinden maada hergün ~aat 8,30 dan 12 ye ve 13 

~le ·3<) a kadar Sirkecide Aşirefendi sokak N. 13 te Ad-
l,k "alını dairesinde görehilirler. 
~ 1 

1htne 16.6.938 perşembe günü saat 15 te Y enipo~tane 
~~:da Aıı: irefendi :,okagında N. 13 te Adliye levazım da

Yapılacrktır 

MuNAKASA GAZETES 

Kırklareli Tümeni Satınalma Komisyonundan: 

Kırklareli tümen birliklerinin 938 mali yılı ihtiy!\cı ıçın 
50 hin kilo sade yağ kapalı zarf usulile ek:siltmeye konmu~· 
tur. kilo:;unun muhammen fiah 115 kuru~ olup ilk teminatı 
4125 liradır. İhalesi 17 haziran 938 cuma günü saat l 6 da· 
dır. l~teklilerirı şartnamesini 300 kuru, mukabilinde satın
alm:ı komisyonundan satın aıabilirler. 

Siirt Aıkeri Satınalma Komiayonu Başkalığından : 

Siirtteki birlikler için on bir cin kilt' sade yat kapalı zarf 
uau~ile ekaitmeye konulmuştur. 

ihalesi 13 Haziran 938 saat 10 da Siirtte Satınalma Komiıyon 
:.binasında yapılacaktır. 

Muhammen bedeli dokuz bin dört yüz liradır. 
Şartnameyi ıörmek istiyenler her rün iş saatinde komiayonda 

görebilirler. Ekıiltmeye gireçeklerin mezkur rün ıaat 9 a kadar 
teklif mektublarını Satınalma Komiayonuna vermeleri ve ilaale 
aaatinde komiıyona müracaatları ilan olunur. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 
Ankara Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan: 

Amirlik anbarında mevcud 2139 adet muhtelif büyük
lükte kapaklı boş cam ka Yanoz 4 haziran 938 saat IO da 
Ankara Levazım amirliği satınalma komisyonunda pa:ıar
lıka satılataktır. 

Kavanoıları görmek isteyenlerin istasyonda anbar mü
dürlüğüne ve pazarlık için belli vakitte komisyona müra-

İıtanbul BelediyHindea 
Karaağaç pay mahalli ahırlarında bir sene zarfında birikecek 

ınbrelerin aatılma11 açık arthrmaya konulmuşıa da belli lbale 
fÜn\lnde giren bulunmadığından arttırma 6.6.38 pazartesi ılnOne 
uzatılmıştır. Buna 300 lira bedel hhmin edilmi,tir. Şartnamesi 
levazım müdürlüğünde görülebilir. İıtekliler 2490 No. lı kanuada 
yazılı veaika ve 22 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber yukarada yazılı ıilnde ıaat 14 de daimi encü
mende bulunmalıdırlar. 

Eskişehir Beletliyeıinden: 

Belediye gaıhanesinde mevcut 20 teneke benz.in 24.5.38 tari
hinden 13.6.38 tarihin~ rastlıyan pazartesi rünü aaat 15 e kadar 
20 giin müddetle açık arttırmaya konulmuttur. 

Talip olanların teraiti anlamak ve pey aürmek üı;ere beledi
ye mühendiıine milracaatlıtrı ilin olunur. 

İstanbul Güwrüklcri Ba~ Mıidürliiğündeıı. 

lS ı.2 Sayılı müzayede kaimcsiıı<le yazılı kanuni saf sık
leti 810 kilo ağırlığında l2l0 lira dPğerinde T. P. markalı 
6236 62 No.lı 27 :;andık el · ktrik ampulu 6.6.938 günu :sa· 
at 13 de SirkeciJe Heşa<liye caddesindeki gümrük satış ~a

lonunda açtk artırma ile dahile ve harice ~atılacaktır. lstek
lilenlen yüzde 7,5 pey akçası makbuzile maliye ünvan tes
keresi i~tenir. Pey akçalarının saat 12 ye kadar yatırılması 

mecburidir. Tl. 23219 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Terekesine mahkemece el konulan ve tesfiyesine karar veri· 
len ölü Madenci Mehmed Arife aid Galatada Muradiye hanın 

ikinci katında bulunan ve 1 ,22 metro geniılik ve O, 78 derinlik, 
1,54 metro boyunda iki kapalı Miller 212 patent markalı büyük 
kaaa açık artırma ıuretile 4 ·6-938 tarihine müsadif cumartesi 
ıünü saat 14 te satılacaktır. 

İateklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte Muradiye hanın
da hazır bulunmaları ilin olunur. 

• • • 
604 kilo hur<ia çinko satılacaktır. Bak: lnhi arlar U. 

.\1üd. ilfuılarına. 

Kıymeti 

L. K. 

900 ()() 

1000 00 

250 ()() 

850 00 

700 00 

Pey para11 
L. K. 

67 50 Ayunaarayda Atikmuatafapafa mahalleainin 
Gülhan ıokağında 7 No.lı ve iki katta iki 
oda bir mutbak bir ıofa ve bir helayı ve ay· 
nı çatı altında 9 N.rayı tafıyan yine iki kat
ta üç oda, bir mutbak, bir ıofa ve bir heli 
ile bahçeyi müftemil iki evin tamamı. 

75 00 Balltta Hizırçavut mahallesinin Çorbacıçet· 
mesi ıokatında •ıki 32 yeni 40 No.lı Ye üç 
katta beı oda bir mutbak n bahçeai bulu· 
aan kirgir evin tamamı. 

18 75 Balat Hacıali mahallesinin Demircihüseyin 
ıokatında 25 ve halen 33 No.lı 3 oda ve 
bir mutbahı milftemil klrıir evin tamamı. 

63 75 Aynnsarayda Atlkmuıtafapafa mahalleıinin 
Hamam ıokatında 12 No.lı evin tamamı. 

52 50 Balltta Hamamımuhiddin mahallHi eski Ki
lise yeni Karabatak •o"•tında 10 N.h 3 
katta 3 oda bir mutbak ye taraaaaı bulunan 
kirrir evin tamamı. 

900 00 67 50 Cibalide eıki Seferikoz. yeni Haraçcıkara· 
mehmet mahalleainin yeni Abdlllaziz cadde
ıinde 102 No.h dükkanın tamamı. 

Yukarıda yazılı emlak 15 ırün müddetle arttırmaya çıkarıl
mıştır. İhalesi 13.6.938 pazarteıi günü aaat 15 te icra edilece· 
ğinden iıteklilerin Çenberlita,ta Vakıflar BaşmüdürlGt6ne mG· 
racaatları. (3099) • 

Sayfa 3 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- Ahırkapı Bakım evinde mevcut ooı kilo Hurda çin
ko pazarlıkla satılacaktır. 

II- Pazarlık 17. Vl.938 tarihine raıtlayan cuma gü
nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeıi 
Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Satılacak mallar mahallinde her gün görülebilir 
iV- isteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 15 teminat paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona müracaatları ilan olunur. (3198) 1-4 

• • • 
l - 1938 İzmir. Fuarında ıartname ve projesi muci· 

bince yaptırılacak inhisarlar pavyonu inşaatı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

il- Ketif bedeli 13568 lira 50 kuruı ve mu•akkat 
teminatı 1O18 liradır. 

ili- Eksiltme 16.Vl.938 tarihine rastlayan perıembe 
günü ıaat 11 de Kabataşta Le•azım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve projeler 68 kurut bedel mukabilin
de İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile İzmir ve An
kara Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikioi ihale gününden 3 gün evveline kadar inhi
sarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesine ibraz ederek 
ayrıca münakasaya iıtirak vesikası almaları lazımdır 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 ci 
maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve yüzde 
7,5 güvenme parası veya mektubunu ihtiva edecek kapa
lı zarfların eksiltme günü en geç saat 1 O a kadar yuka
rıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığma makbuz 
mukabilinde verilmesi lazımdır. (3200) 1-4 

• • • 
1- İdaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikaaı için 

şartnamesi mucibince 3000 kilo tartma kabiliyetinde 2 
adet Demir Yol BASKÜLÜ açık eksiltme usulile ~atin 
alınacaktır. 

11- Her iki baskülün mu!ıammen bedeli 5000 lira ve 
muvakkat teminatı 375 liradır. 

ili- Eksiltme 20.Vl.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
Mindeki Alım Komisyonuuda yapılacaktır. 

iV Şartnameler parası~ olarak hergün ıöıü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiat
sız teklif mektublarını münakasa gününden bir hafta ev
veline kadar İnhisarlar Müskirat Fabrikalar Şubesine ve· 
rilmeleri ve tekliflerinin kabulünü mut&zammın vesika 
almalara lazımdır. 

Vf- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan •esaik 
ile beşinci maddede de yazılı eksiltmeye iştirak •esikası 
ve yüzde 7,5 guvenme paralarile birlikte . eksiltme için 
tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı i'eçen Komisyo· 
na gelmeleri ilin olunur. (2590) 3-4 

ji).D.YöLLAQt İŞLETME ·u. MtloUıuUGUNoEN 
Muhammen bedeli 2166,60 lira olan 21 kalem muhtelif elek· 

trik teli açık eksiltme usulile 13.6.938 pazartesi ıün6 aaat 10,30 
da Sirkecide 9 İş'etme binasında Komisyon tarafından Htın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin yüzde 7,5 nisbetinde muv~kkat te
minat mektubları ve Jüz.umlu vesikalarile beraber Komiayona mü
racaatları lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Komisyondan verilmektedir. 
(3121) 3-4 
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•!• Hususi tenzilat yapılır •!• 
+ • 
•:• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •:• 
•:• Telefon : 49442 •:• 
+ • ..... + ............ ................... -• ~ ..... . 
YYYY~Y~YYYY•Y~Y~•YY9~y~yqy 

lmtiyaz sahibi Y• yuı itleri 
Direktöri: la-.ii Girit 

Ba.ddıiı 7u: ARTUN Baıune·n 
Galeta Billür ısolclıık N:ı. ın 
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ABONNEMENTS: 
~ Ville et Province 
3 MOIS~ Ptra. 450 
6 .. .. 850 

12 ., .. 1500 

Etrıınger: 12 •oia Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. S 

MERCREDI 

Quotidien des Adjudication 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESİ ----·-

-
ADMINISTRAl ıuı 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Gı::lata, Perchembc Baıar 

TH~phone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adresae T~legraphique: Pour la Publicit~ a'adreaacr 
a l' AdminiatratioD Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat lstanbul M0NAKASA 

-

T ableau Synoptique 
Objet de l'adjudication 

des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Mode 

d'edjudicat. 
Prix 

eatimatif 
Cautioa. 
proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Chargea 

Jours 

1 
Heure 1 

---------- ı ' 

A) Adjudications au Rabais 

Constrı.ıction-Rcparation- Trav. Publics·Materiel de Conıtruction-Cartographie 

Construction batiment rendarmerie. Publique 1000 - - - Comaıand . Gend. Kars 
Rcparation busin. ,. 250 - -- - Municipalite Oiarbakir 
Travaux de nivellement pour conıtr . Palaia de la Pli cach 129850 - 7742 50 Preaid. Com. Const · Grande 

6-6-38 
fı.6-38 

Assem· 17-6-~8 

Grande Assemblec Nationale (cah . eh . L. 6.50). blee Nationale 
Constr. garage, depôts et bit. pour exploitation ,, 29246 28 2200 lng. 6eme Section Trav. Hydrauliquea 17-6-38 

pres central electrique Adana (cah. eh. P. 150). Adana 
Constr. maieonı en boioı pour immigrea au villare Publique 6235 04 - - Dir. Etablisıement lmmigres Yozgat 11·6-38 

Karayakout simplea : 5 p.- DoublH : 8 p. 
Con tr. maisons pour immigres en maçonnerie au 

village Yozgat ıo doublea et 33 simplea 
Constr. konak ırouvernemental au village Yalı 

Kavak. 
Conatruction konak rouvernemental au village Ak· 

tchaalan 
Constr. konak gonvernemenlal au village Pınarı. 

Belen 
Conat. konak gouvernemental au villagc Kavak 

,, n ,. ,, n Muııruebi 
,, ,, " ,. ,, Moumdjoular 
" batiment ecole interne (ai.)· 

Creusement d'un canal pour le l.tc de Marmara et 
constroction de porte d'ccluse (cah. eh. L. 50) 

Pli cach 

Pli cach 

n 

28317 26 

2032 23 

2032 23 

2032 23 

2032 23 
2032 23 
2032 23 

16075 21 

1115313 33 

152 42 

152 42 

152 .. '...! 
152 42 
152 42 

1205 64 

47209 40 

" 
Mouhtar Vi Hare Yalı Kavak 

Mouhtar Aktchaalan 

" 
Pınarlı Belen 

• Mouhtar Yalı Kavak 
,, ,, Muıruabı 
,. ,, Moumdjoular 

Presid. Com. Const . F.cole lnterne 
Nahiye Tourgout-Mourhla 

Min . Trav. Pub. Dir. Hydraulique 

11-6-38 

15·6-38 

15-6-38 

15-6-38 

15-6-38 
15-6-38 
15-6-38 
17-6-38 

1-7-38 

Produits Chimiqu.ea et Pharmaceutiques · lnstruments Sani~~res-Fourniture pour Höpitaux 

Medicamenta et articlea aanitaires. Publique 3000-790 ;- - Vilayet Samaoun Dir . Sanit. lat. 2-6-38 

Electricite·Gaz-Cbauffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnstallation moteur electrique (cab. eh . L 5) Pli cach 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuira. 

Drapeaux (div. dia.): 1400 p. 

Transport - Chargement Dechargement 

Transport d'articles monopolises : 300 t. 
Tranaport eau de mer au Halle de ?oiason (pen· 

dant une annee) 

Combustible - Carburant-Huiles 

Bois : 250 t. 
n : 30 t. 

Divers - . 
Fabrication des plaquea poı:ır auto et voiture: 400 

pieces. 
Fer "Lama,, : 25 t 

Provisions 

Beurre : 11 t . 
Riz, farine et huile. 
Viande, provision , legume ete. : 34 lohı 
PaiUe. 
Pain pour le penitencier A r kara 

n : 462860 k . 
Beurre :• 50 t. (cah. eh L. 3). 

B) Adjudications a la surencbere 
Ampoule~ electriques 

Plı each 

Publique 

" 

Publique 

n 

Publique 

" 

Pli ~ach 
Publique 

.. 
Pli cach 

n 

" 

Publıque 

28336 -

7400 -

5000 -

3375 -

9400 -

43971 70 
le k. 1 15 

1210 -

2126 -

555 -

350 -
71 11 

253 13 

70~ -

2246 94 
3297 85 
4125 -

Municip. Kilisipalite 

1 f.xpl. Cb. de Fer Etal H.pacha 

Dir. Monopoleı Samsoun 
Defterdarat lst. 

20-6-38 

-6·38 

10·6-38 
15-6-38 

Vilayet Kara g-6 38 
Dir. lnatruction Puhlique Aktchada2'h 13-6-38 

Municipalite Diarbakir 

Min. Trav . Pub. Dep. Mat. 

Com. Aeh. Mılit . Siirt 
Dir. lnatruction Pub. Aktchadarh 
Vilayet Kara 
Municipalite Malatia 
Dir. Pcnitencier Ankara 
Procureur Gı>n . Istanbu 1 
Com Acb. Div. Kirklareli 

Dir . Ventes Douane~ lıt. 

6-6-38 

16·7-38 

13-6-38 
13-6-38 
s-~-3s 

8-6-38 
21·6·38 
16-6-38 
17-6 38 

6-6-38 

14 
15 
11 

ıs 

10 -

11 

13 
16 

15 -

15 -

16 

15 -

15 -
14 -

15 -
9 -

14 

11 

10 -
8 

15 -

9 -
14 -
15 -
16 -

13 -

-=' 

1 

1 

,---------------------------...\ Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

L 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MtJNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınu: ic1tbı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

" . 
HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adres: Galata, Perşembe Pazar, Yoğurtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 

~------------------------------------r 

Perşembe 2.6.938 

1 > 
Sıvaa-KayHrİ yolunun ara ında demir köprft ins. (OD 1° \ 

H. pafa) .. \ ! 672 
Benzin: 400-500 teneke (Adliye Vek. Ank.) .\~ 890 d 
Ordu kuabaaının haliha:ınr haritanın tanzimi (Ordu Bele 
Karbonat dö aüd (DDY) ·'~ 697 
T ermograf, bigrogı of (inhis. U. Müd.) .\~ 697 
Ank.·İat. yolunun nramıda yap. tamirat ile köprü ve .,,e ~ 

ri • Ank.Kırşehir yolunun arasında muhtelif köprü ,e 
inş. (Ank. Val.) .\! 698 

Şerikli-Sungurlu yolunun orasında şose inf. (Ank. Vat.) 
Odun (Diyarbakır Evz. SAK} .ı\~ 698 . . tJ. 
Muhtelif renk lito, tipo ve otomatik mürekkebi (lnhıS· 

,, ; 698 
Demir levha: 8000 ad. (DDY H. paşa) .\! 698 ~' 
Manyetolu masa telefon, tek kollu komidatör, mikrofoll 

(DDY) .Y: 699 \ cJ 
Eskişehir hava okulunda yap. yatakhane inş. (MMV) • je r 
İstanbul Beyoğlu ve Anndolu yaltasındaki çöplerin cle111 

meai (iat. Beled.} JV! 699 
Yün fanila Undar. Gen. Komut. Ank.) .Y 700 ıııl 

Ekmek, koyun eti, •Üt, yoğurt, ·~bun, pirinç, makarıı~,(-
bu.z. v.11. evrakı matbua, ilaç (lz~ir Memleket Has~· 1Jı 

Çam tomruk (DDY Ank. H. pata lzmir Eskişehir) .;"\! ve~ 
Demir masa, snndalya, koltuk, demir levha v.s. (Nafıa 
Kok kömürü (lamir Memleket Hast. Başt.) .\! ,,; 702 
Yaş •eb.z.e (Ank. Lvz.) ,,; 703 
Mahrukat ve erzak (Bnlıkesir Vil.) .~ 704 
• Kayın kereııte (Kayseri Orman Bölge Şef.) .\~ 706 '/' 
Yenitehir kasabasının halibazir haritası tanzamı (Bur9

11 

Beled.) .\~ 708 ~~ 
* Odan kömür ve tahta (Kayaeri Orman Bölge Şef.) 
Evr k matbua (Gar.iantep Vil.) ~\! 709 
Elbise (Kara Beled.) J\~ 709 
Ekmek (Bartin C. Müddcium.) ,,; 71 J 
Erzak ve mahrukat (Çnnkırı Memleket Haı.) X 711 ~ 
• Çam kereste (Çankırı Orman Dir.) .\' 711 IJlft' 
Ekmek, et, süt ve yoğurt CAdapa.z.ıırı Memleket Hail· 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aıttır• 

Jeudi 2·6-938 

Coaatr. pont ınetallique sur route Sivas·'Kai1&eri 
No 672 

Benzine (Minist. ele Juıtice) No 690 dO~ 
Preıentntion carte actuelle bouri Ordou (Municip. Or 
Carbonate de soude (Ch. de Fer Etat) No 697 ~ 
Therıııoırnphef hygrographe (Dir. G en Monopoles) ~;~ 
Constr. poat et rep. de chaussee sur route Ank.-lst.· 

et Cherikli Soungourlou vil. Ank.) No 698 
Bois (lntend. Diarbakir) No 698 
Encre (Dir. G en. Monopolcs) No 698 
Tôles de fer (Ch. de Fer Etat) No 698 

9
o 

Divera articles telephoniques (Ch. de Fer Etat) No 6 

Coastr. dortoıre (Min. Def. Nat.) No 699 
6
q 

Versement des ordures iı la mer (Mun. latHhul) No ~ 
Flanelle11 de 1aıne (Command G en. Gcnd. Ank.) NC 1

,1 
Proviıion , impres ion de rerıatrea et medıcaments ( 

1 

Reg. l~mir) No 701 
Bois de aapin lCh. de Fer Etat) No 702 
Chaisea de fer , tables, fauteuils titc. (Min . Trav. 
Houil!e (Chef Med. Hôp. Reg . lzn:ıir) No 702 
Legumes (lntend . Ankara) No 703 
Combusti ble et proviııion ( Vil. Balikesir) No 704 
• Boi• de sapin (Dir. Forcts Kaiaıu~ri) No 706 r 
Presentation carte actuelle bourg Yenichchir (MuniC' 

nich ehir) No 708 
lmpression de registres (Vil Gaziantep) No 709 
Coatumes (Mua. l\ars) No 709 
Pain (Proc. Gen Bartin) No 710 1 
• Boia de sapin (Dir. Forets Tchan\ciri) No 711 ~~,ç 
Pain . viande, lııit et yoghourt (Chef Med. H6p . Rrf 

* Les aateriequea ındiquent une vente par voi• '"" Ô' 

1 

Le Münakasa Gazete:~ 1 

ı . d . ·ıı pltl '( ~ ıt . et epouı e pour vous ffi'ı ~ 
50 journaux officiels et non·0 toW 

paraissant a Ankara, en .A0~ 
en Thrace et a lstanbıl 


